A rákoskertiek lapja
XVII. évfolyam 6. szám

Megértés
Először úgy gondoltam, hogy lesújtó
véleményt írok a mai Karácsony-tagadókról, akik
bevásárlási akcióvá züllesztették a legszentebb
Ünnepet. De úgy hiszem elég büntetés ez mindenki
számára dörgedelem nélkül is. Inkább próbálom
megérteni ezt a tömeges eltévelyedést. Ez a
tömeghisztéria nyilvánvalóan valaminek a hiánya.
Az a rettenetes lelki ínség, amit a Hit elvesztése és
megtagadása jelent, egész Európa számára tragédia.
A reményvesztett tömeg pótcselekvésbe menekül,
eszik, eszik és eszik és addig sem gondol az
elkárhozásra, lelkének pótolhatatlan elvesztésére,
kozmikus magányára, testének porrá omlására. Ez
az állandó evés, fogyasztás, rágás, a javak megőrlése
és szétdobálása maga a Diabolo jellenvalósága, az
Ördög rendíthetetlen pozíciója. Értsük meg őket.
Értsük meg, hogy ez Kelet-Európa, ez Magyarország, ez az egész térség évszázadok óta egy
katasztrófa övezet, menekültek százmilliói, halottak
tízmilliói, a mi kollektív emlékezetünk, mi
mindenben hiányt szenvedtünk, ételben, italban,
szabadságban, hitben, emberi, igaz szóban és
lélekben.
Nézzük meg a Nyugatot. Őket is sújtotta
háború, ínség, lelki szegénység és mégis jobban
boldogulnak. Mi lehet itt a titok? Mi lehet az a hiány,
ami Kelet- Európát jobban sújtotta. Csak találgatni
tudok A mérhetetlenül súlyos szovjet alárendeltség?
A nagyobb háborús pusztítás? A rengeteg egymás
ellen kijátszott kis nép? Az emberi intelligencia és
műveltség hiánya? A türelmetlen irigység? Vagy
ezek összessége? Mi ez az állandó fogyaszthatnék,
mit akarnak pótolni? Igaz, van mit. Minket
állandóan megloptak, sőt oda sem adták jussunkat,
amiért megdolgoztunk. Ami országunkat már Nagy
Károly frankjai kirabolták, aranyunkat, ezüstünket,
legszebb asszonyainkat elvitték. Azután kiraboltak a
tatárok, a törökök, a Habsburgok, a Lenin-fiúk, a
németek, a szovjetek és saját rovottmultú bolsevik-
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jaink. Mindenünk oda van, és ha ezer évig kétpofára
ennénk, habzsolnánk, rágnánk, akkor se tudnánk
visszaszerezni visszaenni a jussunkat. Olyanok
lettünk, mint az orosz muzsik, aki a földesura elől a
szájába veszi a kopejkát, onnan talán nem lopják el.
A mi földesuraink azonban, onnan is megszerzik,
hisz hókusz-pókuszaikra muzsikjaink eltátják a
szájukat.
Siralmas ez énnéköm: Hisz legszívesebben én
is éjjel-nappal csak vásárolnék, habzsolnék, kotornám össze az évszázada szétrabolt, megsemmisített,
szétdobált családi javakat, amelyeket szerencsétlen
őseim állandó menekülésük közben elvesztettek,
amelyeket elloptak tőlük, amelyeket eltékozoltak. A
veszteségeim tengernyiek, hiszen csak a két
világháborúban tizenhét katonát vesztett a
családunk. Ezeket hogyan lehet pótolni? A 18 - 20
éves fiatalokat. Hogyan lehet pótolni a Trianon után
elvesztett, elkobzott javakat? A elégetett könyvtárat,
a felprédált levélkötegeket, a fényképeket. Mi az a
behabzsolható sütemény, mi az a megvehető elektronikus kacat, szépítőszer, örökélet-dzsem, amely ezt
pótolja. Soha - sehol semmi. Akkor is, ennek
ellenére is bennem van a szerzés gyötrelme, a
halálos versenyfutás a lim-lomokért, amelyekről
tudom, hogy bármikor elveszthetőek. Ez egy görcs,
ez egy össznépi vezeklés és ennek megfelelően ez
egy szakrális tudatállapot, öntudatlan emelkedettség, katarzis, egy soha be nem teljesülő gyónás. A
pogány ember a hit utáni sóvárgását máshogyan nem
tudva levezetni, kínkeservesen kaparja a semmit és
ez megrázó és egyben megbocsátandó. Végső soron
Istenkeresés ez, nagy-nagy kerülő úton. Az egyetlen,
amit saját magunkért tehetünk, az, hogy megértjük
magunkat. Megértjük és megbocsátjuk gyermekes
ösztönünket, hiszen a Teremtőhöz vezető úthoz
elengedhetetlen, hogy önmagunkkal békében
legyünk. De azért ne feledjük, hogy a Karácsony
Jézus Krisztus születése napja és imádkozzunk.
Mindenkinek Boldog Karácsonyt kíván:
Salamon György

Emlék-képek
Adventi hetek a XX. század ötvenes
éveiben, és napjainkban.
Régmúlt gyermekkorom legszebb emlékei közül
különösen jóleső érzés felidézni az akkori karácsonyok
előkészületi idejét, az ünnepi várakozás semmi máshoz
nem hasonlítható érzetét, adventi hetek hangulatát,
birsalmasajt illatát…
Ahhoz, hogy még másfél emberöltő elteltével is
nosztalgiával gondolhassak vissza a bizonytalan valóság
szegényes hétköznapjait is megszépítő időszakra,
bizony olyan szülők kellettek , mint amilyenekkel a
Jóisten megáldott engem és három testvéremet.
Szüleink jó mintákkal plántálták belénk csupán a legfontosabbakat említve a Hit, az Isten-emberszeretet és az
Ünnepek fontosságát.
Amikor életem során elbizonytalanodtam, eltévelyegtem, bajba jutottam - merthogy voltak ilyenek
mindenkor segítségemre volt a csorbult hitből fakadó
cselekvések, restségek miatt ágaskodó lelkiismeret, az
Isteni gondviselés bizonyossága, és a rossz napokban is
visszapergethető családi emlékképek szívet melengető
„filmkockái”. Ez utóbbiból villantanék fel néhány
kimerevített képet annak érzékeltetésére, hogyan és
mivel teltek gyermekkorom emlékezetes adventjei.
Gyermekeink, unokáink számára ma már elképzelhetetlen nincstelenség, szomorúság, félelem és
bizalmatlanság uralta a felnőtt lakosság nagy többségének komorságba fordult mindennapjait. A hívő
lélek és a szívből fakadó szülői szeretet a mégoly nehéz
időkben is képesnek bizonyult „fényt lopni”, ünnepet
varázsolni a család, de különösen a gyermekek örömére,
a lélek épülésére.
A „titkos” adventi készülődés lázas állapota engem,
de a testvéreimet is hatalmába kerítette. Még a
legszomorúbb, legszegényebb időszakban, 1956
adventi napjaiban is azon szorgoskodtunk, hogy
többnyire magunk készítette karácsonyi ajándékkal,
imavállalásokkal lephessük meg egymást, a jászolba
fektetett Kisjézust és a szomszédban lakó, idős, egyedül
élő Ilonka nénit; - önkéntes pótnagymamánkat.
Szüleink sem tétlenkedtek. Ma már hihetetlennek
tűnik, hogy egyebek között, még a karácsonyfára
aggatott szaloncukrot és habcsókot is édesanyánk főzte
és csomagolta színes papirosba. Nehéz körülmények
között is boldogultak, szerét ejtették annak, hogy
gyermekeik ne csupán testben, de lélekben is
fejlődjenek. Nem féltek attól, hogy hitük megélése,
gyakorlása a munkahelyi előmenetelüket esetleg rögös
útra terelné.
A negyedik gyertya meggyújtásakor már szinte
legyőzhetetlen gyermeki türelmetlenség lázában
égtünk. Belső lázunkat csak a bekövetkezett karácsony,
ünnepi meghittsége volt képes oldani. A lakásban
kavargó fenyő-, birsalma-, szaloncukorillat, az otthon
melegsége, a család ünnepi együttléte, és persze az odavissza ajándékozás öröme mind- mind összeadódó,
soha sem múló érzések.

Még a legnagyobb telek idején is többnyire csupán
karácsonykor fűtöttük a nagyszobánkat. Az „otthon
melegsége” így a szó legszorosabb értelmében azt is
jelentette, hogy ilyenkor a nagytestű, fényesre csiszolt
Hiting-kályha máriaüveg-ablakainak pislákoló fénye és
melegsége uralta a lakást. Hétköznapokban csakis a
konyhai tűzhely-, (sparhelt) és este a takarónk alátett,
felforrósított samottégla melegére voltunk utalva.
Annak idején Pestszenterzsébeten laktunk. (A
rendszerváltás második, helyi politikai kurzusa ismét
Pesterzsébetre csupaszította szülőhelyem eredeti
nevét.) Kétévvel idősebb bátyámmal minden napot a
Szt. Erzsébet Templom korareggeli miséjén ministrálással kezdtünk. Néhai Varga József atya a kevésszámú
ministráns pártfogója, lelki gondozója szinte az
agyunkba véste: „Az ünnep napja önmagában nem
teljesíti küldetését. A Karácsony, Advent nélkül elárvult
gyermek.”
Igen, a csupán éjféli misére járó templomlátogató,
talán nem is sejti, hogy az ádventi időszak elhagyásával,
éppen Karácsony beteljesüléséből zárja ki önmagát.
Néhány napja a televízió egyik riportműsorából
kaphattunk lesújtó képet arról, hogy bizony a mai napok
embere már zavarba hozható, ha arra a kérdésre kell
válaszolnia: mit is ünneplünk Karácsonykor? Az sem
reménykeltő, hogy az ünnepségek, műsorok többsége
főképpen bazári, de szépen szólva is legfeljebb hétköznapi mutatványokra vállalkozik, és a Megváltó
születésének megünneplése helyett, az alkalomhoz nem
illő vásári mulattságra degradálja a hívő emberek
legszentebb ünnepét.
Ha van valami, ami reményt/lehetőséget adhat
hétköznapi botlásaink bocsánatára, eddigi életvitelünk
megváltoztatására, a tiszta lappal indulásra, hálánk és
szeretetünk kimutatására, az maga Jézus születésének
megbocsátást hozó ténye, évenként ismételt hálaadó
ünnepe
A Karácsonyhoz vezető napok alkalmasak arra,
hogy átgondoljuk eddigi életünket, hogy kifejezzük
hálánkat és szeretetünket jótevőink, hozzátartozóink és
barátaink iránt, hogy nagylelkűen megbocsájtsunk az
ellenünk vétkezőknek, hogy magunk is bocsánatot
nyerjünk, hogy jó mintát adjunk gyermekeinknek
ünnepnapjaink méltó megünnepléséhez.
Mindannyiunknak szeretetben bővelkedő, békés,
örömteli Karácsonyi ünnepeket kíván:
Rákoskert első szabadon választott ex-képviselője
Bukta Mihály
A Rákoskerti Templom Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik 2006. Évi személyi jövedelemadójuk
1%-át az alapítvány részére felajánlották, valamint
azoknak, akik banki átutalásaikkal támogatták a
rákoskerti templom építését.
Mindnyájuknak ezúton kívánunk meghitt, áldott
karácsonyi ünnepeket és reményteljes, békés új esztendőt
keresztényi szeretetben.
Adószámunk: 18185133-1-42
Bankszámlaszámunk: 11717009-20043845

Rákoskerti tervek 2008-ra

Vida-dombi játszótérfejlesztés

A 10. számú egyéni választókörzet képviselőjét,
kerületünk egyik alpolgármesterét, Fohsz Tivadart
kérdeztük arról, hogy milyen fejlesztések várhatók
választókörzetében és Rákoskerten.
- Továbbra is nagy gondot jelent az utcák, járdák rossz
állapota, a vízelvezetés hiánya, a zöldfelületek sok helyen
elhanyagolt állapota, a játszóterek, sportpályák, közparkok
hiánya. Az önkormányzat által 2007-ben elindított
programoknak, így a játszótér és zöldfelület fejlesztésnek
már vannak látható eredményei. Megépült a Vida dombi
játszótér, és a faültetési program keretében 2007 db fát
ültetett el az önkormányzat, melyből jutott Rákoskertre is.
Jövőre tovább folytatódik a játszótér felújítási és építési
program. Megújul a Gyolcsrét utcai játszótér és
amennyiben sikeresek lesznek a tárgyalások a Fővárosi
Önkormányzattal a tervezett templom alatt, a Tiszanána és
Rózsaszál utcák kereszteződésében új játszótér tervezése,
majd kivitelezése valósulhat meg. Közlekedési szakemberek bevonásával elindul az egyeztetés az engedélyező
hatóságokkal egy jelzőlámpás kereszteződés kialakítására
a Pesti út Oroszvár utcai kereszteződésében. Fohsz Tivadar
elmondta továbbá, hogy végre megvalósulhat a járda a
Pesti út Szabadság sugárúti buszmegállójától a Vécsey
Ferenc utcáig. 2008-ban több kis parkkal szépül Rákoskert.
Az egyik ilyen helyszín a Rákoskert sugárút és a Pásztortűz
utca találkozásánál, a másik a Pesti út Erzsébet körút torkolatánál kerül kialakításra mindkét helyszínen a Rákoskerti
Polgári Kör és a másik két Rákoskerti képviselő Hatvani
Zoltán és dr. Fenke Ferenc támogatásával, közreműködésével. Folytatódik az útépítési és útfelújítási program.
Megépül a Pesti út melletti szervizút a Vécsey Ferenc utcától a Hegyalatti utcáig és megújul a Rózsaszál utca Zrínyi
utca és Pesti út közötti rész. Tovább folytatódik a
lakópihenő övezetek kialakítása. Több utcában is forgalomcsillapító elemek telepítése, építése történik majd az ott
lakók nyugalmának, gyermekeink biztonságának érdekében. Forgalmi rend változtatásokkal, szükség esetén
egyirányúsítással próbálja meg csökkenteni az önkormányzat a jelenleg egérútként használt lakó-pihenő
övezetek utcáira zúduló sokszor elviselhetetlen forgalmat.
Új szelektív hulladékgyűjtő szigetek kihelyezésére került
sor 2007-ben és továbbiak telepítése várható 2008-ban is.
Folytatódik a nagysikerű „darálás”, a nagyobb nyesedékek,
faágak begyűjtése és feldolgozása.
Fohsz Tivadar képviselő úr továbbra is várja
leveleiket a fohsz.tivadar@rakosmente.hu címre. Ide
írhatják meg például a Gyolcsrét utcai játszótér
felújításával, vagy újabb szelektív szigetek telepítésével
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
Z.R.

Végre valahára elkészült Rákoskert első játszó-tere.
Amint arról már korábban is írtam, sajnos a 2005-ben
készült tervből sok minden hiányzott, ezért a tervben nem
szereplő tételeket a kivitelező sem építhette meg. Az elmúlt
hetek használata is bizonyítja, hogy szükség lenne egy
harmadik korosztály (8-15 évesek) részére kialakított
játszótérre is, ezért Fohsz Tivadar képviselőtársammal
elindítottuk a terveztetését egy streetball (1 palánkos, 9x10
méter alapterületű, körbekerített kosárlabda pálya) és egy
30 méter hosszú kötélpálya megépítésének. Ha a jövő évi
költségvetés engedi, akkor ezeket az új beruházásokat már
2008-ban birtokukba is vehetik a fiatalok.
Elkészült az eredeti tervekből szintén kimaradt 60
méter hosszú kerítés, ami a játszótereket védi a dombról
szánkóval lecsúszóktól. Erre a növények, cserjék védelme
és a szánkózók biztonsága érdekében volt szükség.
Sajnos a kerti szülők és nagyszülők nem tolongtak az
előző lapszámban megjelent felhívásra, mely szerint mi
magunk vigyázzunk a játszóterünkre. Összesen három úr
jelentkezett, akikkel azóta felváltva, esténként vigyázunk
Rákoskert új büszkeségére. Elkel az odafigyelés, hiszen
hetente két-három alkalommal is figyelmeztetni kell a nem
mindig jó szándékkal térre érkező fiatalokat, quadosokat,
hajléktalanokat.
Fontos megemlíteni, hogy a játszótereket sötétedés
után biztonsági okokból zárva tarjuk, ezért a játszóeszközökön és padokon esténként üldögélni nem lehet. A
rendőrség és a polgárőrség is egész nap, folyamatosan
figyeli a dombot és az esténként zárt játszótérről mindenkit
elküldenek.
Több anyuka is panaszolta, hogy a (lenti) nagyobb
gyerekek csúszdájának miért olyan magas az első lépcsőfoka. A tervező elmondta, hogy tudatosan korlátozza a
legkisebbek felmászását a balesetveszély miatt. Más a
kézilabdapálya mellett található gyöngykavics járdát
kifogásolta, mivel nem lehet babakocsival közlekedni, sőt a
pici gyerekek sem tudnak a „motorukkal” játszani. Pénz
kérdése, hogy mikor tudjuk a gyöngykavics helyére a tér
más pontján látható térkövet lerakatni.
Ha az olvasók közül van valaki, aki a fent felsorolt
fejlesztésekben tud segíteni, akkor kérem keressen meg
bennünket, képviselőket. Talán így olcsóbban tudnánk
kosárlabda palánkhoz, három méter magas kerítéshez,
vagy térkőhöz jutni.
Hatvani

Elkészült az iskolánál található Országzászló
betontalapzatának gránit díszburkolata, ezáltal
az eddigi térrendezéssel, méltó környezet
alakulhatott ki ünnepi alkalmakkor a
koszorúzásra.

Dr. Fenke Ferenc ünnepi beszéde a
Trianoni Emlékműavatáson 2007.
november 10-én Rákoskeresztúron
Tisztelt Vendégeink!
Úgy is, mint a XVII. kerületi Képviselő-testület
egyetlen, a trianoni határokon túl született képviselője
köszönöm, hogy itt lehetek.
Nem vagyok rá büszke, de jómagam majdnem voltam
Trianonban. 1980 októberében nyílt alkalmam egy ötnapos
párizsi kirándulásra, Versailles és természetesen - Trianon
volt az egyik úticél, ám amikor hirtelen ott találtam magam,
képtelen voltam belépni AZON A KAPUN, ABBA A
TEREMBE, ahol a történelmi Magyarország koporsóját
tákolták. Sétálgattam az épületek körül, Telekire és
Apponyira gondoltam, akik képtelenek voltak nevüket adni
a diktátumhoz. Drasche-Lázár Alfrédre és Benárd Ágostonra gondoltam, akik végül aláírták Magyarország halálos
ítéletét, a már akkor a politikai felelőtlenség és erkölcstelenség magasiskolájának tartott „békeszerződést”.
Később Lukács György és Jászi Oszkár jutott eszembe,
majd Kun Béla, Szamuelly Tibor,-az a társaság, amelyiknek
már akkor túl nagy volt Magyarország ahhoz, hogy
„szövődménymentesen” lehessen uralkodni rajta. A
népbiztosok 1919-es rémuralmára gondoltam, mely az I.
világháború politikai és katonai kudarcait követően kellő
ürügyet szolgáltatott az antant-hatalmaknak Magyarország
megszállására és feldarabolására. Képtelen voltam betenni a
lábamat oda, ahol 1920-ban a konferencia bizottságai szemrebbenés és a legcsekélyebb lelkifurdalás nélkül, - néha
percek alatt végeztek ezeréves magyar területek és több
millió magyar ember sorsával. Képtelen voltam belépni oda,
ahol a történelmi Magyarország elveszítette területe 3/4-ét
és lakossága 2/3-át; a magyar nép 1/3-a új, számára idegen
államok alattvalója lett.
Akkor még nem sejthettem, hogy egy emberöltő
múltán az éppen hivatalban lévő magyar kormányfő
Budapesten fog derűsen koccintani román kollégájával
Erdély elcsatolásának „ünnepén”…, mint ahogy azt sem
sejthettem, hogy olyan kormányfő is akad és lesznek pártok
és szervezetek, melyek kampányolni fognak a határon túli
magyarok ellen…
A magyar nép zömével bár nem volt törvénybe iktatva,
mint az ókori Görögországban a „felejtsétek el Herosztratoszt”- sikerült elfelejtetni a történelmi Magyarországot,
sikerült elfeledtetni Trianont.
Többek között EZÉRT ÁLLUNK MI MOST ITT,
EZÉRT ÁLL EZ A CSODASZÉP MŰ.
Szeretném megnyugtatni Kun Béla szellemi örököseit,
szeretném megnyugtatni mindazokat, akik 18. éve
becsomagolt bőröndjeiken ülve, útlevéllel a zsebükben

életvitelszerűen félnek: ez az emlékmű nem egyenlő a
határrevízióval ez az emlékmű az EMLÉKEZET
REVÍZIÓJA. Az emlékezet revíziója egy olyan országban,
amely ország népe 2004. decemberében a rózsadombi
sztárproletárok és az üzletszerűen rettegők vezényletével
kiheverhetetlen csapást mért a trianoni határokon kívül
rekedt testvéreire, és - ma már tudjuk - saját magára is!
Ami a történelmi és kollektív tudatot illeti, had hozzak
fel egy profán, de szemléletes példát:
-Nagyjából 200 éve ismert, hogy egy kis bennszülött
népcsoport az indonéziai Flores szigeten mondogatja, hogy
vannak nekik rokonaik valahol a közeli szigetek egyikén,
akik azért roppant érdekesek, mert egy méter sincs a
magasságuk és öklömnyi fejük van. E megmosolyogtató,
szájhagyomány útján terjedő flores-szigeteki népmese
eredetére akkor derült fény, amikor, - ha jól emlékszem,
2003-ban, - ásatások során a sziget egyik csücskén egy
japán-ausztrál kutatócsoport több tucat ember maradványát
találta meg:- a férfiak és a nők is nagyjából egy méter
magasak, a koponyájuk öklömnyi…és tetszenek tudni, mi
ebben a történetben a legszebb? Az, hogy a flores-szigeteki
bennszülöttek valamikori testvérei 11000 évvel ezelőtt éltek
a szigeten! EZT nevezem én kollektív tudatnak és
történelmi emlékezetnek!
Had éljek egy ellenpéldával is: 1958-ban szépséges és
fiatal Édesanyám életében először és utoljára vendégszerepelt Magyarországon a Marosvásárhelyi Székely
Színházzal. Budapesti vendégjátékukat, egyenes adásban
közvetítette a rádió. Az előadást követően a „véleményformáló” budapesti értelmiségiek egyik egyede, ha jól
tudom, szintén egyenes adásban megkérdezte kellően
elképedt édesanyámtól: „Bella, hol tanultál meg ilyen
szépen magyarul?”…és csupán 38 év telt el Trianon, és csak
tizenegy és nem 11 ezer év a kommunista hatalomátvételt
követően.
Ez az emlékmű nem Trianon revíziója; ez az emlékmű
többek között üzenet egy olyan város vezetésének, melyben nem ildomos Wass Albertnek szobrot állítani, üzenet
többek között üzenet egy olyan város vezetésének, melyben
nem ildomos Wass Albertnek szobrot állítani, üzenet egy
olyan ország vezetésének, ahol meg lehet tiltani egy
történésznek, hogy előadást tartson ünnepélyünkön, amely
országban a turul-madarat és a történelmi magyar zászlót is
sikerült szitokszóvá degradálni. Számomra ez az emlékmű ahová igyekszem majd gyakran friss virágot hozni - a
remény és az ellenállás emlékműve is: a reményé, hogy soha
többé nem lesz Magyarországnak magyarellenes kormánya,
az ellenállásé a Trianont ma is tabuként kezelő ortodox
szemlélettel szemben.

Rajtavesztettek a Vida-dombi rongálók.
Ismét garázdák próbáltak kárt tenni a Vida-dombi
játszótéren, de ezúttal pórul jártak. Pénteken, december 12én koradélután hat fiatalember esett neki a játszóteret lezáró
kerítésnek, és a kapuk mögött álló hálóknak, hogy alulról
megpróbálja kibontani, majd felgöngyölni. Egy a környéken
lakó azonnal értesítette Hatvani Zoltán önkormányzati
képviselőt, aki hívta a rendőrséget. A riasztás ragyogóan
sikerült, a percek alatt helyszínre érkezett rendőrjárőr elkapta
a fiúkat. Hatvani Zoltán köszönetet mondott a gyors és
eredményes intézkedésért Szigeti János rendőrkapitánynak,
s képviselői keretéből 100 ezer forintos felajánlást tett a
rendőrség számára. A pénzt az állomány akcióképességét
elősegítő szükségletekre lehet fordítani, ami ezáltal a kerületi
közbiztonság további növelését szolgálja.
Az eset azt mutatja, nem érdemes a Vida-domb
környékén senkinek sem garázdálkodnia, mert a társadalmi
összefogással és szoros rendőrségi kapcsolattal működő
helyi értékőrző szolgálat kitűnően működik.
Ennek lett az eredménye az is, hogy petárdázók kerültek
a rendőrök látóterébe..
Forrás: Tizenhetedik Online

Zászlót kapott Rákoskert
Nagy és örömteli meglepetést okozott Fohsz Tivadar
alpolgármester és Hatvani Zoltán képviselő gesztusa, akik a
Zöldnap keretében elsőként a Rákoskerti Művelődési
Háznak nyújtották át a képviselő-testület által alig néhány
nappal korábban elfogadott rákoskerti zászlót. Lipcseyné
Horváth Ágnes igazgatónő után a további zászlókat a
rákoskerti iskola, óvoda, vasútállomás és orvosi rendelő
veheti majd át. Hatvani Zoltán elmondta, reméli, hogy
hamarosan megismerik és megszeretik a Rákoskerten élők a
lobogót, s házaikra is szívesen kitűzik majd.
A zászló leírása: piros és zöld színű ½-½ arányban,
amit a jobb felső sarkától a bal alsó sarkáig átlósan húzódó
vékony fehér csík választ el egymástól. A közepén található
Rákoskert emblémája; vágott világoskék mezejű pajzs,
melynek felső részében stilizált cseresznyefa, alsó részében
egy lebegő helyzetű vörös rák helyezkedik el. A pajzs alatti
szalagon a következő felirat olvasható: Budapest Rákoskert

VIII. Zöldnap
A Rákoskerti Művelődési Házban november 24-én
tartották meg a VIII. Zöldnapot.
Az egész napos környezet- és egészségvédelmi rendezvényt
Fohsz Tivadar alpolgármester, rákoskerti önkormányzati
képviselő nyitotta meg. Ezután Karay Zsófia, a SZÉL
Egyesület elnöke beszélt a "Vándorkiállítás a fákért” című
festmény - és fotótárlat születéséről, üzenetéről, a fák
szerepéről életünkben. Az ünnepélyes megnyitót Agonács
Gábor gitárjátéka és éneke, majd a Bartók Béla Zeneiskola és
Művészeti Iskola növendékeinek zenéje és tánca tette
emlékezetessé. A gyerekek ezt követően Olasz Etelka
színművész, Kiss Gergely és Papp Gergely zsonglőrök
előadásában a Manók kincse című interaktív környezetvédő
mesejátékban vehettek részt. Aki ügyesedni vágyott
próbálkozhatott zsonglőrködéssel a két hivatásos zsonglőr

segítségével az udvaron. A Szivárvány teremben Urbán
Lászlóné vezetésével kézműveskedhettek: készíthettek
tojástartóból angyalt, PET palackból és cserépből
madáretetőt, papírgurigából fenyőfát. Eközben a Délibáb
teremben a felnőttek különféle előadásokat hallgathattak
meg: Megújuló energiaforrások otthonainkban; Bababiznisz
lebuktatva, Az elektromos hulladékban található arany;
Utólagos nyílászáró-szigetelés, Csírákkal a zöldebb jövőért.
A Napsugárteremben a Magyar Géniusz díjat nyert Vivega
(csökkentett nátrium tartalmú sókeverék) gyártója és forgalmazója, Heródek Éva tartott előadást. A művelődési házban
sikeres sorozattal szereplő Szabó Gyuri bácsi, a "bükki
füvesember” az ízületi és mozgásszervi megbetegedések:
reuma, köszvény, dagadt láb és fájós derék, valamint a
méregtelenítés problémaköréről tartott felvilágosítást.
"Kacskaringós Katalin és András” a Kacskaringók Virtustársulat (az ez évi Vida-dombi Szentivánéji tűzgyújtás és
tűzugrás „levezénylői”) a szép időben az udvarra hívta a
rákoskerti képviselőket, gyermekeket és felnőtteket
egyaránt, hogy a téli ünnepkörhöz kapcsolódó népszokásokat és játékokat együtt keltsék életre. Az szokásos
vásáron kaphatók voltak bioételek, gyógynövények, méz,
csírák, ehhez kapcsolódó eszközök, biofestékek, könyvek,
fajátékok. A környezetbarát termékekből álló tombola
tárgyakat Hatvani Zoltán képviselő, Lipcseyné Horváth
Ágnes igazgatónő és Velkei Éva, a Zöldnap szervezője
húzták ki és adták át a szerencsés nyerteseknek. A - már
lassan lenyugvó napot a „Fényünnep” című tüzes zsonglőr
mutatványokkal zárták.
V.L.
Forrás: Helyi Hírek
A Kossuth Lajos Általános Iskola megkereste az Ability
park munkatársait, hogy interaktív élményprogramjukat
hozzák el az iskolába. A rendezvény célja, hogy a fogyatékos
emberek által megélt mindennapos szituációk bemutatásával
játszva és szórakoztatva formálják a fogyatékkal élőkről
kialakult sztereotípiákat.
Iskolánk nemcsak az esélyegyenlőség éve miatt kérte a
csoportot, hogy az „érzékszervi” és a „siketek jelnyelvével”
kapcsolatos játékokkal ismertesse meg a tanulóinkat, hanem
a Jövő Háza Központban egész évben látogatható Ability
Park programjaira is felhívta a figyelmet.
A diákok nagyon élvezték a játékokat, megismerték többek
között a brei írást, illatmintákat azonosítottak, tanulmányozták a jelbeszédet.
Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Több kutyatartó is megkeresett azzal a kéréssel, hogy rájuk is
gondoljunk a különböző fejlesztések során. Konkrét
javaslatuk az volt, hogy kutyapiszok gyűjtő edényeket
helyezzünk el Rákoskerten, mert egyre több kutyát sétáltató
gazdi szedi össze a kutyája piszkát (- ahogy ez elvárható
lenne), de az így keletkezett csomagot nincs hová dobni.
Ezzel a témával foglalkozik Lázár Attila képviselőtársam
ötlete nyomán készült előterjesztés is, amit a decemberi
képviselő-testületi ülésen tárgyaltunk. Ennek kapcsán
kísérlet gyanánt telepítenek 1 db kutyagumi tárolót az
Erzsébet körút és Rákoskert sugárút sarkára. Ha a kísérlet
beválik és a célnak megfelelően használják az érintettek,
akkor Rákoskert több pontján is elhelyezünk hasonló
gyűjtőládákat.
Fohsz, Fenke, Hatvani

RÁKOSKERTI TORNA KUPA,
ORSZÁGOS TORNAVERSENY
A Kossuth Lajos Általános
Iskola Tornatermében 2007.
december 15-én megrendezésre
került a 11. Rákoskerti Torna
Kupa. Ez hazánk legnagyobb
diáktorna rendezvénye ebben a
korcsoportban.Különböző helységekből 66 csapat képviseltette
magát ezen a jeles napon.
Debrecenből, Szegedről, Kecskemétről, Nagykőrösről, Villányból, Komáromból,
Kőröshegyről, Siklósról, Tatabányáról, Szegvárról,
Pásztóról, Esztergomból, Ricséről, Egerből és több
budapesti iskolából érkeztek a csapatok.
A színvonalas versenyen az ország legjobb csapatai
voltak itt. A versenyünket megtisztelte részvételével
Guczoghy György, olimpiai bronzérmes, Európa bajnok
tornász. A mieink nagyon jól szerepeltek, az alsós és felsős
lányok elsők lettek; az alsós fiúk 5., a felsős fiúk a 3. helyen
végeztek.

Bojtorján koncert
December 2-án Mikulás alkalmából az új Bojtorján
együttes adott koncertet a Művelődési Házban. Már
hetekkel a műsor előtt teltházra lehetett számítani. A
rendezvény reggelén sok gyermek érkezett szüleivel kézen
fogva, hogy együtt dúdolhassák a jól ismert dallamokat,
valamint a koncert után találkozhassanak a Mikulással. A
nagyterem hamar megtelt, így előkerültek a pótszékek,
végül a lépcső sem maradt üresen. 10 órakor felcsendült az
első dal, a Száncsengő, majd a hangulat egyre csak
fokozódott, a közönség az együttessel közösen énekelte az
olyan slágereket, mint a Mackó Lackó, az Ákombákom,
vagy a Bóbita. Nem maradhattak el a téli évszakhoz
kapcsolódó dalok sem, a Csengőszó és a Kis fenyőfa. A
Micimackó című szám után a gyerekek a Bojtorjánnal
közösen énekeltek a Mikulásnak, aki a szebbnél szebb
dallamokat hallva végül maga is a színpadra lépett, hogy
köszöntse az őt ünneplő kicsiket és nagyokat. Üres kézzel
senki nem ment haza, hiszen nemcsak a gyerekek, hanem a
felnőttek számára is lapult a puttonyban egy kis meglepetés,
ráadásul a rákoskerti gyerekeknek a belépőjegyért sem
kellett fizetni.

KARÁCSONYI VÁSÁR
December 13-án Luca napján karácsonyi vásár és
ajándék készítése zajlott a Kossuth Lajos Általános
Iskolában. A vásáron csak saját kezűleg készített portékát és
süteményt lehetett árusítani. A vásárral egy időben két
műhelynek berendezett tanteremben tanáraink segítségével
karácsonyi ajándéknak valót készítettek a gyerekek, mert a
legszebb ajándék az, amit magunk állítunk elő. A lázas
munka mellett rengeteg ötlet, tanács is gazdát cserélt, amit
ki-ki hasznosíthatott az otthoni családi karácsonyon.

Félmillió forint az iskolai könyvtár
fejlesztésére
A Kossuth Lajos Általános Iskola könyvtára az elmúlt
hetekben számos érdekes, új kiadvánnyal gazdagodott.
Szükség is volt a nagyarányú állományfejlesztésre, mivel az
iskola tanulóinak létszáma évről-évre emelkedik, és ezzel
párhuzamosan a könyvtár látogatottsága és forgalma is
erőteljesen megnövekedett.
Voltak korábbi hiányosságaink az állomány összetételét illetően, ezeket igyekeztünk most megszüntetni.
Fejlesztettük a kézikönyvtárat, sok szép meséskönyvet és
ifjúsági regényt vásároltunk, a kötelező és házi olvasmányokat sikerült magas példányszámban beszereznünk,
továbbá szép kiállítású, érdekes témájú ismeretterjesztő
művekkel is gazdagítottuk a könyvtárat.
A könyveken kívül jelentős összeget fordítottunk AVállományunk fejlesztésére. Az oktató-nevelő munkához
kapcsolódva, illetve a tantestület javaslatai alapján
válogattunk CD-t és DVD-lemezeket magas példányszámban.
Igyekeztünk állományunkat oly módon és arányban
fejleszteni, hogy a tanárok és diákok egyaránt megtalálják a
tanításhoz, tanuláshoz szükséges műveket, ezzel is segítve
iskolánk pedagógiai tevékenységét.

Kiáltás
Árak csalijára harap a világ, vagy
Ár-adó egek partján citeráz a lába Csak úgy mint mindig: az érdek
és az ismeretlen késztet
állandó roggyanásra, fohászra
minket - - Hizlalnak puhára
közös tápok, és ölésre várnak, téli
Toros ünnepekre, a buldog démonok
Beharapnak mindenhová,
láthatatlan szálkák fullasztják
a jelenek -, a mostok légutait;
lelkekben a gonosz ötleteit
kötelekké fonják... Vigyázz!
Ennek a rendnek
mindened kell már,
ezek a latrok a szívedet lopják.
Vigyázz! Csak most igazán
féltékeny a Sátán;
Csak most igazán sunyik
az eszmék. A lét kifordít
belülről az anyag üres
lapjaira...
Vigyázz!
Vigyázz!
csak most igazán
Istent imádd!
Bedey Gábor verse
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VALAMENNYI VONATON KERÉKPÁR IS SZÁLLÍTHATÓ.

Valamennyi vonat a Budapesti Egyesített Bérlettel (BEB) igénybe vehetõ .
Menetrend az állomáson és a Rezgõ utcai kisboltban díjmentesen kapható.

KEDVES UTASOK!
Az udvari fedett kerékpár tároló használata díjtalan! A bejutáshoz kérjen kulcsot a Rákoskert
Vasúti Közlekedéséért Alapítvány képviselőjétől 06-20-981-6050 telefonon.
Kulcskaució: 1000,- Ft. Várjuk megkeresésüket.

A Rákoskerti Polgári Kör hírei
Ebben az évben a rákoshegyi Hűvös vendéglőben
tartottuk a decemberi összejövetelünket. Értékeltük a
mögöttünk lévő esztendőben folytatott tevékenységünket és megállapítottuk, hogy a Rákoskerti
Polgári Kör aktivitása töretlen. Fokozatosan gyarapodó és fiatalodó tagságunk mindent megtesz, hogy a
rendelkezésünkre álló eszközökkel hozzájáruljunk
szeretett településünk fejlődéséhez. Közös programjaink vonzóak nem csak a tagok, hanem a céljainkkal
azonosuló szimpatizánsaink számára is. A szomszédos
települések szépségeit felfedező kirándulásainkon és a
Rákoskerti Művelődési Házzal közösen szervezett a
rákoskerti művészek műveit bemutató kiállításokon
résztvevő érdeklődök nagy száma bizonyíték erre!
Egyesületünk nyitva áll mindazok előtt, akiknek
fontos a polgári értékeink védelme és a hagyományaink őrzése, ápolása. A 2008-as év különleges
alkalmat teremt erre, hiszen jövőre ünnepelhetjük
Rákoskert fennállásának 75. évfordulóját!
Szelepcsényi Sándor elnök

Rákoskertért Alapítvány
A „segíts magadon, a Jóisten is megsegít”
közmondás igazsága ebben a mai, „reformokkal”
terhes korszakban különösen igaz. Az év elején,
néhány igazi, Rákoskertért áldozatokra is hajlandó
lokálpatrióta önzetlen támogatásával megalakult
közhasznú alapítvány a fenti mondást írhatná a
zászlajára. A cél, hogy segítséget nyújtsanak a
rászorulóknak és hozzájáruljanak a településünkön élő
emberek közérzetének javításához. Az alapítvány
számlájára befizetett összegek figyelembe vehetők a
társasági és személyi jövedelmi adók elszámolásánál a
törvény biztosította kedvezmények igénybevételére!

Az Alapítványnak szánt adományokat a Raiffeisen
Banknál vezetett 12011739-00148495-00100008
számú bankszámlára lehet befizetni. (A 06-20-9442567 számú telefonon csekket lehet kérni, amelyet
házhoz visznek).

A lakóhelyünk iránt érdeklődők
további információkhoz juthatnak a
következő honlapokon:
www.hatvanizoltan.hu
www.kertiklub.hu
www.rakoskert.hu
www.rakosmente.hu
www.szelepcsenyi.hu
Új étkezőgarnitúrát kapott a Rákoskerti Idősek
Klubja. Több, mint 700.000 forintért vehette meg
Bednárik Mónika, klubvezető azt az új étkezőgarnitúrát, amely már régi álma és vágya volt a klubbot
felkereső szépkorúaknak.
Mónika és kolléganői heteken keresztül keresgéltek a bútorboltokban, hogy a legjobb asztalokat és
székeket megtalálják.

Kerti Levél
Megjelenik 3 000 példányban
Szerkeszti: Orosz Károly
Engedély szám: B/PHF/650/91
1171 Budapest Rákoskert sugárút 66.
Rkert@freemail.hu
Újrahasznosított papírból készült
Nyomda: SZ&SZ KFT
A kiadást Dr. Fenke Ferenc, Fohsz Tivadar
és Hatvani Zoltán önkormányzati
képviselők támogatták.

